ZÁPIS
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 29. 6. 2020 v zasedací místnosti
Obecního úřadu ve Volárně
Přítomni: pí. Bayerová, p. Pelikán, pí. Hanková, p. Hanek, p. Luťha, p. Bálek.

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Kontrola usnesení (02/2020)
Výběrové řízení na nový traktor s příslušenstvím pro obec Volárna
Výběrové řízení na nový územní plán obce Volárna
Ostatní
Diskuse
Závěr

1. Zahájení:
4. zasedání Zastupitelstva obce Volárna zahájila a řídila starostka obce
paní Dana Bayerová.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Zapisovatel 4. zasedání ZO Volárna: návrh p. Radek Pelikán.
Hlasování: 6-0-0
Ověřovatelé zápisu 4. zasedání ZO Volárna: návrh p. Hanek,
p. Bálek
Hlasování: 6-0-0
3. Kontrola usnesení (03/2020):
Kontrola usnesení (03/2020) proběhla.

4. Výběrové řízení na nový traktor s příslušenstvím pro obec Volárna:
Do výběrového řízení na nový traktor s příslušenstvím byly poptáby tři
firmy:

-Traktory Kolín s.r.o.
-Strom.cz
-Nářadí Stroje Kolín
Do výběrového řízení se přihlásila jen jedna firma a to
Traktory
Kolín s.r.o . Vysoutěžená cena traktoru s příslušenstvím je
395 628,..-Kč bez DPH. S firmou byla podepsána „Kupní smlouva“.
Hlasování: 6-0-0
5. Výběrové řízení na nový územní plán obce Volárna:
Do výběrového řízení na nový územní plán obce Volárna byly poptány tři
firmy.
-Doubner spol. s.r.o.
-Black BACK, s.r.o.
-ing. arch. Pavel Krolák
Do výběrového řízení se přihlásila jen jedna firma a to Ing. arch. Pavel
Krolák, Praha 5. Vysoutěžená cena je 300 000,-Kč bez DPH. Následně
bude s ing. arch. Pavlem Krolákem sepsána Smlouva o dílo.
Hlasování: 6-0-0
6. Ostatní:
- informace o výstavbě řadových domů v části obce k ČOV na parcele
893/8. Jedná se vybudování tří řadových domů ve kterých bude
dohromady devět bytových jednotek.
- informace o výstavbě jednoho dvojdomku a dvou rodinných domů na
pozemku par.č. 903/101.
7. Diskuse:
- pí. Tučková dotaz na vyčištění náhonů u koupaliště a u Váhy směrem k
ČOV a dále k lesu.
V roce 2021 je od vodohospodářského odboru naplánované vyčištění a
vyřezání náletu v náhonu od ČOV směrem na Velký Osek.
- pí. Zámečníková dotaz na odvodnění kaluže před svým domem.
8. Závěr:
Starostka obce Volárna paní Bayerová poděkovala zastupitelům a
občanům za účast a v 19:15 hod ukončila zasedání zastupitelstva obce
Volárna.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VOLÁRNA
Č.4 ZE DNE 29. 6. 2020

1.

ZO Volárna schvaluje nákup nového traktoru s příslušenstvím. Ve výběrovém
řízení vyhrála firma Traktory Kolín s.r.o.. Vysoutěžená cena je 395 628,--Kč bez
DPH.

2.

ZO Volárna schvaluje firmu na nový územní plán obce Volárna. Výběrové
řízení vyhrála firma ing. arch. Pavel Krolák, Praha 5. Vysoutěžená cena je
300 000,--Kč bez DPH.

Ve Volárně, 29. 6. 2020

místostarosta obce: …………………………

starostka obce: …………………………

Ověřovatelé: ………………………………………………………………………………………………..

Dana
Bayerová

Digitálně
podepsal Dana
Bayerová
Datum: 2020.08.03
18:30:01 +02'00'

